
Tavaly nyújtott be kerese-
tet Székelyudvarhely pol-
gármestere ellen a Dan 

Tanasă vezette Méltóságért 
Európában Polgári Egyesület 
(ADEC), mely szerint törvény-
telenül lengenek a polgármes-
teri hivatal bejárata felett, 
valamint az ülésteremben ki-
tűzött székely zászlók és a 
város lobogói, ezért a perben 
eltávolításukat szeretné elérni. 
Az első tárgyalást három hó-
napja tartották, akkor Gálfi Ár-
pád polgármester kérvényezte, 
hogy magánszemélyként is be-
avatkozhasson a perbe, ké-
rését pedig jóváhagyták. A 
következő tárgyalást tegnap 
tartották a Hargita Megyei Tör-
vényszéken. 

Ítélet jövő héten

Gálfi részt vett a tegnapi tár-
gyaláson, a Méltóságért Eu-
rópában Polgári Egyesülettől 
azonban senki sem jelent meg. 
Az üggyel kapcsolatos állás-
pontja kifejtését a polgármester 
azzal kezdte, hogy Székely-
udvarhely statútumába (mely 
lehetővé teszi, hogy egy adott te-
lepülés meghatározza és leírja 
az általa használt szimbólumo-

kat) már 1993-ban belefoglalták 
a város zászlaját. Ezt az 1993-
ból származó 38-as számú ta-
nácshatározat támasztja alá, 
ezért úgy véli, jogosan leng a 
zászló a homlokzaton. Hozzá-
tette, fontos szempont, hogy a 
statútum ma is érvényben van, 
majd bizonyítékként átadott egy 
nyomtatott példányt a bírónak, 
aki azt el is fogadta. Ezt követő-
en Gálfi arról beszélt, hogy Ro-
mániában egyetlen törvény sem 
tiltja a székely zászló használa-
tát, továbbá arra is kitért, hogy 
ha Bukovina zászlaját (amely 
például Moldvában van kitűzve) 
nem minősítették törvényelle-
nesnek, akkor a székely zászló 
sem lehet az, hiszen a törvé-
nyek az ország minden pontján 
egységesek. Mint mondta, ha 

csak utóbbi számít törvényelle-
nesnek, az már diszkrimináci-
ónak minősül. A polgármester 
ugyanakkor azt is nehezmé-
nyezte, hogy az ADEC-et egyet-
len tárgyaláson sem képviseli 
senki. Mint mondta, ha egy pol-
gármesternek van ideje megje-
lenni, akkor ez a sértett félnek 
is kötelessége lenne. Nyilatko-
zata végén Gálfi arra kérte a 
bíróságot, hogy utasítsa el a ke-
resetben megfogalmazott ké-
réseket, és az alaptalan vádak 
miatt rójon ki pénzbírságot a 
Méltóságért Európában Polgári 
Egyesületre. A bíró ezt követően 
csupán annyit fűzött hozzá az 
elhangzottakhoz, hogy szept-
ember 20-án, azaz jövő szerdán 
várja a polgármestert az ítélet-
hirdetésre. 

Mindent megtesznek

A tárgyalás után Gálfi Árpád 
érdeklődésünkre elmondta, arra 
számít, hogy a törvények értel-
mében eleget tesznek kérései-
nek, és nem kell eltávolítaniuk 
a székely zászlót, illetve a vá-
ros lobogóját. Kérdésünkre, hogy 
egy kedvezőtlen alapfokú ítélet 
esetén milyen lépésekhez folya-
modnak, úgy fogalmazott, erre 
majd az ítélethirdetést követően 
tud válaszolni, de az biztos, hogy 
a végsőkig elmennek, hiszen egy 
polgármesternek kötelessége 
ezt megtenni a város érdekében. 
Hozzátette, az önkormányzat a 
törvényes határokon belül min-
dent megtesz Udvarhely védel-
mében.

ISZLAI KATALIN
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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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Jövő szerdán várható az ítélethirdetés a zászlóperben

Romániában a címként írt fogalom 
a tudományos-fantasztikus irodalom 
körébe tartozik. Az agyonreformált ok-
tatásban mindenki érdekeit figyelembe 
veszik, csupán a diákokét nem. Végre 
Klaus Johannis államfő is észrevette, 
hogy az információs kalodából – vagyis 
az iskolából – kikerülő diákok többsége 
funkcionális analfabéta. Tud, de nem 
ért, a fejébe préselt információtömeg 
hetven-nyolcvan százaléka gyakorla-
ti hasznosság nélküli adatbázis. Hazai 
tanügyünk rendívül kreatív a korlátozó 
szabályok kiötlésében, csupán a diá-
kok kreativitásának nem marad hely a 
szigorító intézkedések dzsungelében. 
Sőt mi több, a kreativitást kinyilvánító 
diák háttérbe szorul a magoló típusú-
val szemben, az ötletességet gyengébb 
osztályzattal jutalmazza a pedagógus, 

akinél uralkodó szempont, hogy a túl-
zottan információközpontú anyagot „le-
adja”, illetve számon kérje a diákoktól.

Néha belenézek a beírási naplóba, 
csupán azért, hogy megnézzem, reggel 
héttől délután három óráig mi mindent 
gyömöszölnek diákjaik fejébe a lelkes 
pedagógusok. Érdemes megpillanta-
ni, micsoda leckezuhatagot kénytelen 
elszenvedni a diák egyetlen tanítási 
nap alatt is. Hogy mindebből délutánra 
micsoda káosz ülepedik le elméjébe, 
hátborzongató élményt jelent annak, 
aki próbálja az egészet megérteni! Iga-
za volt Németh László magyar írónak 
és pedagógusnak abban, hogy például 
nem külön fizikát, kémiát és biológi-
át kellene tanítani, hanem egységes 
természettudományt a különböző 
területek közti összefüggések megér-

tetésével. Ám a mi oktatási rendsze-
rünk olyan, hogy mindenik pedagógus 
mondhatja a magáét, az összefüggések 
megértetésének mellőzésével. Persze 
ehhez többletmunkát kellene végeznie 
a tanárnak is, de sokkal kényelmesebb 
számára, ha csak saját leckéjét fújja. 
Tankönyveinket is át kellene gyúrni-
szerkeszteni oly módon, hogy több te-
ret engedjenek a diákkreativitás meg-
nyilvánulásának. Nem elég hangoztatni 
a tanügyi reform szlogenjét, dolgozni is 
kellene. Sajnos a hazai tanügyi reform 
megreked a szervezési kérdéseknél, 
tartalmi változtatásról szó sem esik. 
Például nem a szóbeli és írásbeli érett-
ségi szétválasztása, átprogramozása 
fontos a diákok kreativitásának javítá-
sára, hanem a vizsgára készülők bevo-
nása a feladatok megalkotásába.

Diákközpontú oktatás?
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Ítélet születhet jövő 

szerdán a székelyud-

varhelyi zászlóperben. 

Az ügy tegnapi tár-

gyalásán Gálfi Árpád 

polgármester kifejtet-

te álláspontját, mely 

szerint jogosan leng a 

hivatal bejárata fölött 

és az ülésteremben a 

székely zászló, illetve 

a város lobogója, ezért 

az eltávolításukat cél-

zó kérések elutasítását 

kérte. 

Meghallgatták a polgármestert a székelyudvarhelyi zászlóper tegnapi tárgyalásán

Bírság az alaptalan vádakért?

FÁBIÁN 
LAJOS

FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

FOTÓ: PÁL ÁRPÁD




